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 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. .... เสนอโดย

คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ซึง่ทีป่ระชมุสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต ิพ.ศ. .... ในวาระทีห่น่ึง และลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบญัญัติดังกลาวไวพิจารณา 
และตั้งคณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่ มจีาํนวน ๒๔ คน เพือ่พิจารณา โดยมกํีาหนดการแปรญตัติ
ภายใน ๑๕ วนั และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ชุดนี้  

 ปจจบุนัรางพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ   

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

หลักการ
 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เหตุผล
 โดยทีป่จจบุนัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตไิดมภีารกจิที่

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติและกฎหมายวาดวย
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ สมควรปรับปรุงโครงสราง หนาที่และอํานาจของ

รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ และสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ โดยเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิในทาํนองเดยีวกับพระราชบัญญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ ตามที่คุนเคยกัน และเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑ
และวธิกีารในการจัดทาํ ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
เสียใหม เพื่อใหสอดคลองและบูรณาการกับยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งแผนการพัฒนาประเทศตาง ๆ 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๔)
  ในพระราชบัญญัตินี้   
  “การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม” หมายความวา การขยายกําลังและเพิม่ผลการผลิต

ของชาติทุกระดับทั่วทุกทองถิ่น โดยการเพิ่มผลิตภาพและการใชการพัฒนานวัตกรรมในทุกดานและ
ทกุระดบัจากการใชทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ การแจกแจงรายไดอยางเปนธรรม การรกัษาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การทําใหดขีึน้โดยทัว่ถึงและทดัเทยีมกนัซ่ึงภาวะการศึกษา อนามัย ทีอ่ยูอาศยั โภชนาการ 
และสวัสดิการอื่นของประชาชน ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการนั้น โดยมุงไปสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน

      “แผน” หมายความวา รายการเกีย่วกบัการประสานโครงการพฒันาและแผนงานตาง ๆ 
ที่คัดเลือกมาแลวของประเทศหรือของภาคหรือของกิจการบางสาขาบางประเภทในทองถิ่นหนึ่ง
ทองถิ่นใด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ และใหสอดคลองกับความสามารถทาง
ดานกําลังเงินและกําลังทรัพยากรอื่น ๆ

  “แผนงาน” หมายความวา ระบบการประสานโครงการพัฒนาที่เก่ียวของกันต้ังแต
สองโครงการขึน้ไป ใหมขีัน้ตอนการดําเนนิงานท่ีสอดคลองสัมพันธกนัในอนัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคและ
เปาหมายที่ตองการ

  “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม
ที่มีวัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระยะเวลาการดําเนินงานโดยแนชัด ซึ่งจะกระทําโดย
หนวยงานของรัฐหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด อันมิใชเปนการบริหารงานตามปกติของหนวยงานนั้น

  “ยุทธศาสตรชาติ” หมายความวา ยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ

  “แผนการปฏิรูปประเทศ” หมายความวา แผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมาย
วาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ

  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค รฐัวสิาหกิจ 
และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น
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  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
  (๑) องคการของรฐับาลตามกฎหมายวาดวยการจดัตัง้องคการของรฐับาล กจิการของรฐั

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ 
  (๒) บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัทีก่ระทรวงการคลงัหรอืรฐัวสิาหกจิตาม (๑) 

มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ ๕๐  
  ทั้งนี้ ความใน (๑) และ (๒) ไมรวมถึงหนวยงานท่ีประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

หรือธุรกิจประกันภัย
  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  “สภา” หมายความวา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  “ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  “กรรมการสภา” หมายความวา กรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
 ๒)  การยกเลิกบทบัญญัติฉบับอื่น (รางมาตรา ๓)  
      กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
 ๓)  ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๕)
       กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ๔)  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๖)
  ๔.๑)  องคประกอบของสภา ประกอบดวย 
    ประธานสภา ๑ คน และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน ๑๕ คน ซึ่งทรง

พระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตัง้จากบคุคลซึง่มคีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณในทางเศรษฐกจิ
และสังคมตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และใหปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธกิารคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน เลขาธิการคณะกรรรมการพฒันาระบบราชการ เลขาธกิาร
สภาความม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนกรรมการสภา 

  ๔.๒)  เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
       กําหนดใหเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการ

สภาและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ
  ๔.๓)  กรรมการสภา
       เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจของสภา สภาอาจมีมติ

ใหเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการที่มีหนาที่และอํานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา 
หรือผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขารวมประชุม
เปนครั้งคราวในฐานะกรรมการสภาดวยก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปน
กรรมการสภาสําหรับการประชุมครั้งที่ไดรับเชิญนั้น
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 ๕) หนาที่และอํานาจของสภา (รางมาตรา ๗)
   (๑) กาํหนดกรอบทศิทางการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ และสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก
  (๒) จัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
  (๓) เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และใหความเห็นเกี่ยวกับการขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิรวมทัง้การแกไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี

  (๔) ใหความเห็น คําปรึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนา 
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

  (๕) พจิารณาขอเสนองบประมาณประจาํปของรฐัวสิาหกจิซึง่มใิชบรษิทัมหาชนจาํกดั 
สําหรับสินทรัพยถาวรท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจํานวนเงินท่ีใชจาย
เพ่ือการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณแผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม
โดยมขีัน้ตอนและหลักเกณฑตามประกาศท่ีสภากาํหนด และนาํเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหความเห็นชอบ

  (๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
สภามอบหมาย

  (๗) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย ความเห็น หรือคําแนะนําได
เมื่อเห็นสมควร

  (๘)  ปฏิบตักิารอ่ืนตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเปนหนาท่ีของสภา หรือตามทีค่ณะรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของคณะอนุกรรมการตาม (๖) 
ใหเปนไปตามท่ีสภากาํหนด และใหนาํความในมาตรา ๑๑ มาใชบงัคบัแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ดวยโดยอนุโลม

 ๖) ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
     ๖.๑)  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม (รางมาตรา ๘) 
       (๑) มีอายุไมเกิน ๗๕ ป
    (๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
    (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
    (๔)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๕)  ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
    (๖) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใน

พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
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    (๗) ไมเคยถูกถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
    (๘)  ไมเคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจากราชการ หนวยงานของรฐั หรอื

จากหนวยงานของเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่วอยางรายแรง
  ๖.๒)  วาระการดํารงตําแหนง (รางมาตรา ๙)
        ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

๔ ป โดยเมื่อครบกําหนดตามวาระและยังไมไดแตงตั้งขึ้นใหม ใหประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรง
คุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานสภาหรือ
กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรง
คณุวฒุซิึง่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบัแตงตัง้อกีได แตจะดาํรงตาํแหนงตดิตอกนัเกนิ ๒ วาระ ไมได 

  ๖.๓)  การพนจากตําแหนงในกรณีอื่น (รางมาตรา ๑๐)  
    ๖.๓.๑) ประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยสาเหตุ 

(๑) ตาย (๒) ลาออก หรือ (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม ๖.๑) 
    ๖.๓.๒) ในกรณีท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงต้ังประธานสภา

หรือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง หรือในกรณีท่ีมีการแตงต้ังกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนในระหวางท่ีกรรมการสภาผูทรงคุณวฒุซิึง่แตงตัง้ไวแลวยงัมวีาระอยูในตาํแหนง ใหผูไดรับแตงต้ัง
ดงักลาวอยูในตาํแหนงเทากบัวาระทีเ่หลอือยูของประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคณุวฒุซิึง่ตนแทน
หรือไดรับแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูของประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเหลือ
ไมถงึ ๑๘๐ วนั จะไมดาํเนนิการเพือ่แตงตัง้แทนหรอืเพิม่ขึน้กไ็ด และใหสภาประกอบดวยกรรมการสภา
ทั้งหมดที่มีอยู 

    ๖.๓.๓) การดํารงตําแหนงของประธานสภาหรือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ หรือที่ดํารงตําแหนงแทน หรือที่แตงตั้งเพิ่มขึ้น ถามีกําหนดเวลา
ไมถึง ๑ ป ไมใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม ๖.๒)

 ๗) การกําหนดองคประชุม ประธานในที่ประชุม และเสียงชี้ขาด (รางมาตรา ๑๑) 
  ๗.๑)  การประชมุของสภาตองมกีรรมการสภามาประชมุไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวน

กรรมการสภาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ
  ๗.๒)  ประธานสภาเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานสภาไมมาประชุมหรือไมอยู

ในที่ประชุม ใหกรรมการสภาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
  ๗.๓)  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการสภาคนหน่ึงใหมี

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

 ๘) คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง (รางมาตรา ๑๒) 
  ๘.๑)  การแตงตั้ง 
       การปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจของสภาเรื่องใดที่สภาเห็นวามีความจําเปนที่

ตองพจิารณาดาํเนนิการตามภารกจิทีไ่ดรบัมอบหมายเปนพเิศษ หรอืมเีหตอุืน่เพือ่ประโยชนในการปฏบิตัิ

93-103-MAC6.indd   9793-103-MAC6.indd   97 11/13/18   3:31 PM11/13/18   3:31 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๖๑๙๘

รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

ตามหนาที่และอํานาจของสภา ใหสภามีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อดําเนินการ
แทนสภาได

  ๘.๒)  องคประกอบคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ประกอบดวย 
    ประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๕ คน ซึ่งแตงต้ังจาก

กรรมการสภา ในกรณจีาํเปน สภาอาจมีมตใิหเชญิบคุคลซ่ึงมคีวามรูความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ
เก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณา ใหเขารวมประชุมเปนครั้งคราวในฐานะกรรมการดวยก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหผูซึ่งไดรับเชิญและมาประชุมมีฐานะเปนกรรมการสําหรับการประชุมครั้งท่ีไดรับเชิญน้ัน และให
เลขาธิการแตงตั้งเจาหนาที่สํานักงานทําหนาที่เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

  ๘.๓)  มติของสภา
       วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่และอํานาจ ตลอดจน

การปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง ใหเปนไปตามท่ีสภากําหนด และเมือ่คณะกรรมการ
พเิศษเฉพาะเร่ืองไดมมีติในเร่ืองใดแลว ใหถอืวาเปนมตขิองสภา และใหสาํนักงานดาํเนินการตามมตนิัน้ 
เวนแตสภาจะกําหนดเปนอยางอื่นเฉพาะกรณี

 ๙) การกาํหนดคาตอบแทนของผูดาํรงตาํแหนงตาง ๆ  ในสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๓) 

    ประธานสภา กรรมการสภา ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการในสภา คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง หรือ
คณะอนุกรรมการ ไดรบัคาตอบแทน คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอืน่ใดตามทีค่ณะรัฐมนตรีกาํหนด

   ๑๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๔)  
   กาํหนดใหมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตเิปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ดานเศรษฐกจิและสงัคมอยางตอเนือ่งในแตละชวงระยะเวลา ๕ ป โดยตองสอดคลองกบัแนวนโยบายแหงรฐั 
ยุทธศาสตรชาติ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของโลกและของประเทศ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เหมาะสม ซึ่งตองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบูรณาการการดําเนินการรวมกัน 
และมุงตอบสนองความเปนอยูทีม่คีวามผาสกุและย่ังยืนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดบัภูมภิาค 
โดยท่ีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติใหทาํเปนพระบรมราชโองการ และเมือ่ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

   ๑๑) กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๕)  
    กาํหนดใหสภากําหนดกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่อยางนอย

ตองมีเน้ือหาในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ดานการพฒันาเมอืงและภมูภิาค และดานการพฒันาความสามารถในการแขงขนั
ของประเทศ โดยตองจดัใหมกีารรับฟงความคดิเห็นจากประชาชนทกุภาคสวนตามวธิกีารท่ีสภากําหนด 
ซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงและแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดโดยสะดวกและท่ัวถึง และตอง
มีการแสดงขอมูลที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวย
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   ๑๒) คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๖)  
     ๑๒.๑) กําหนดใหสภาแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติในแตละดานตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหครบถวน เพื่อทําหนาที่
ยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและเสนอสภาพิจารณา ทัง้นี ้ใหนําผลการรับฟงความคิด
เห็นมาพิจารณาประกอบการยกรางดวย 

    ๑๒.๒) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการยกรางแผน ใหเร่ิมต้ังแตวันท่ี
สภาแตงตัง้จนถงึวนัทีม่ปีระกาศพระบรมราชโองการใหใชแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิทัง้นี้ 
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังคณะกรรมการยกรางแผนในแตละดาน ใหเปนไปตามท่ีสภากําหนด 
โดยใหประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการยกรางแผน ไดรับคาตอบแทน คาใชจาย 
และประโยชนตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

   ๑๓) ขั้นตอนการเสนอรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๗)
   ๑๓.๑) เมื่อสภาจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสร็จแลว ใหเสนอ

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคลอง
กบัยทุธศาสตรชาต ิซึง่ตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรางแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ

   ๑๓.๒) กาํหนดใหสภานาํรางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตทิีผ่านการพจิารณา
ของคณะกรรมการยทุธศาสตรชาตเิสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา ถาคณะรฐัมนตรเีหน็ควรแกไขเพิม่เตมิ
ในเรื่องใด ใหสภาแกไขเพิ่มเติมตามที่เห็นควร แลวสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 

   ๑๓.๓) เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภาเพ่ือทราบแลว 
ใหนายกรัฐมนตรีนํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรง
มีพระบรมราชโองการใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป

   ๑๔) การแกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๘)
  ๑๔.๑) ในกรณีที่สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก หรือ

ยทุธศาสตรชาตเิปลีย่นแปลงไปจนไมสามารถหรอืไมเหมาะสมทีจ่ะดาํเนนิการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติได หากสภาเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหสภาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนดําเนินการ

  ๑๔.๒) เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหมีการแกไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาตแิลว ใหสภาดาํเนนิการตามกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตันิี ้และเมือ่ไดแกไขเพิม่เตมิแลวใหถอืเปนสวนหนึง่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ

    ๑๕) การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๑๙)  
   ๑๕.๑) จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปของหนวยงานของรฐั และจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 
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รางพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ....

จุลนิติ

    เมือ่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติไดประกาศใชบงัคบัแลว ใหหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานของรัฐ และจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ในกรณีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดใหการดําเนินการเรื่องใดตองมีการบูรณาการ
รวมกนัระหวางหนวยงานของรฐัหรอืตองรวมมอืกบัภาคเอกชนหรือประชาชน การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร
ประจําปของหนวยงานของรัฐตองกําหนดวิธีการเพื่อใหมีการดําเนินการดังกลาวดวย 

  ๑๕.๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     - เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หนวยงานของรัฐมีหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐตอสํานักงาน โดยตองแสดงผลใหเห็นถึง
การบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งโดยตรงและโดยออม ในกรณีที่
สาํนักงานเหน็วาการดําเนนิการของหนวยงานของรฐัไมเปนไปตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
ใหรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 

     - การรายงานผลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภากําหนด โดยการ
รายงานผลน้ันตองไมซํา้ซอนและไมเพิม่ขัน้ตอนการรายงานผลการดําเนนิการของหนวยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตอง
รายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักงาน โดยสํานักงานสามารถนําขอมูลจากการรายงานผลดังกลาวไป
ใชประโยชนไดอยางบูรณาการ ทัง้นี ้กาํหนดใหเปนหนาทีข่องคณะรัฐมนตรทีีจ่ะกํากบัดแูลและสนับสนุน
ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดําเนินการใหเปนไปตาม ๑๔.๑) และ ๑๔.๒)

 ๑๖)  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รางมาตรา ๒๐)
   ๑๖.๑) กําหนดใหมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   ๑๖.๒) หนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
      (๑) ดําเนินงานในฐานะเจาหนาที่ฝายเลขานุการของสภา 
      (๒) ศกึษา วเิคราะห วจิยั และตดิตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

และของโลก รวมทัง้ปญหาและโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม และคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลง
ทีส่าํคัญท้ังในบริบทประเทศและโลก เพ่ือจัดทําขอเสนอในเชิงนโยบายและมาตรการการพฒันาประเทศ
หรือรองรบัผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ เสนอคณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีหรือ
สภาพิจารณา 

      (๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและประชาชนภาคสวนตาง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

      (๔) ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

      (๕) จดัทาํฐานขอมลูเศรษฐกจิและสงัคม บญัชปีระชาชาตขิองประเทศตาม
ระบบสากล เพื่อประกอบการจัดทํานโยบายการพัฒนาประเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป

      (๖) จัดทํากรอบการลงทุนประจําปของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
      (๗) จัดทําขอเสนองบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใชบริษัท

มหาชนจํากัด สําหรับสินทรพัยถาวรท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังจํานวน
เงินที่ใชจายเพื่อการนี้ ไมวาจายจากงบประมาณแผนดิน เงินกูยืม เงินกําไรที่ไดสะสมไว หรือเงินอื่นใด
ก็ตาม โดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขรายจายเหลานั้นเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการสรางและการบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรนั้น ๆ และเสนอสภาเพื่อพิจารณา 

      (๘) พิจารณาแผนงานและโครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม และของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลคาตามที่คณะรัฐมนตรี
กาํหนด รวมทัง้ประสานแผนงานและโครงการพฒันาดงักลาว เพือ่วางแผนสวนรวมใหสอดคลองกบัแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

      (๙) สนับสนุนและประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคี
ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผน แผนงาน และโครงการพัฒนา และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน 

     (๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบในวงกวางตอการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม รวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรงรัด ปรับปรุง หรือเลิกลมโครงการพัฒนา
อันหนึ่งอันใด เมื่อเห็นสมควร

     (๑๑) ขอใหหนวยงานของรัฐเสนอแผนงานและโครงการพัฒนา ขอเท็จจริง 
ตลอดจนรายละเอียดที่จําเปนแกการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือการพิจารณา
ผลงานของโครงการพฒันาทีก่าํลงัดาํเนนิการอยู หรอืเชญิบคุคลหนึง่บคุคลใดมาใหขอเทจ็จรงิ คาํอธบิาย 
ความเห็น หรือคําแนะนําไดเมื่อเห็นสมควร

     (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี กฎหมายอ่ืน หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือสภามอบหมาย รวมท้ังออกระเบียบในสวนท่ีเก่ียวของตาม
ความจําเปน

  ๑๖.๓) ในกรณีท่ีมีการขอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับหนาที่
และอํานาจของสภา สํานักงานอาจเสนอใหสภาพิจารณาใหความเห็นก็ได และในกรณีที่สํานักงานเปน
ผูใหความเห็น ใหรายงานสภาทราบดวย

 ๑๗) คณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ 
(รางมาตรา ๒๑)  

  ๑๗.๑) การแตงตั้ง
     เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานเกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศใหสภาแตงตั้งคณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติ
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จุลนิติ

และการปฏิรูปประเทศ ทําหนาท่ีวิเคราะห ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่สภามอบหมาย โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวอาจมีหลายคณะตามความจําเปน 

  ๑๗.๒) องคประกอบ และหลักเกณฑ
     ในแตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คนและกรรมการอ่ืนอีก

ไมเกิน ๕ คน ซึง่สภาแตงต้ัง และใหเลขาธกิารแตงต้ังเจาหนาท่ีสํานักงานทาํหนาท่ีเลขานกุารและผูชวย
เลขานุการ พรอมทั้ง นําหลักเกณฑเดียวกันกับสภาในเรื่องของวาระการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการประสานการดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏริปู
ประเทศมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

  ๑๗.๓) คณะทํางาน
      กําหนดใหเลขาธิการแตงตั้งคณะทํางานใหแกคณะกรรมการประสานการ

ดําเนินงานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ
 ๑๘)  วิธีการเพิ่มเติมในการระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาประเทศ (รางมาตรา ๒๒)  
   เพือ่ประโยชนในการระดมความคดิเหน็และประสบการณจากผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน

มารวมปฏิบตังิานใหเกดิผลดีในการพัฒนาประเทศ ในการปฏบิตัหินาทีข่องสาํนกังานนอกจากการปฏบิตัิ
หนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานแลว สํานักงานอาจดําเนินการโดยวิธีการดังตอไปนี้ได

    (๑) แตงต้ังบุคคลจากภาครัฐหรือภาคเอกชนเปนคณะกรรมการชํานาญการ
ในแตละดาน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหปญหาการพัฒนาของประเทศ ติดตามสภาพการณทางการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของโลก และเสนอแนะการกําหนดเปาหมายระดบันโยบาย โดยองคประกอบ จาํนวน 
การแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และการพนจากตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการชาํนาญการ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีส่ภากาํหนด ทัง้นี ้ใหเลขาธกิาร
เปนประธานกรรมการ สวนกรรมการอ่ืนใหเลขาธิการเปนผูแตงตัง้และแจงใหสภาทราบ และใหนาํความ
ในขอ ๖) มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการชํานาญการดวยโดยอนุโลม 

    (๒) เสนอแนะตอสภาเพือ่ขอใหรฐัมนตรเีจาสังกัดของหนวยงานของรัฐมีคาํส่ังให
เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐแหงนั้นมาปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐนั้น ตามระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกิน ๑ ป โดยใหถือวาการปฏบิัติ
หนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้นเต็มเวลา 

    (๓) จางบคุคลทัง้ในประเทศและตางประเทศ สถาบนัการศึกษา หรือสถาบันแหงใด 
โดยไดรบัอนมุตัจิากสภา เพ่ือดําเนนิการศึกษา คนควา วจิยั หรือปฏบิตังิานในเร่ืองใดเปนพิเศษท่ีตองการ
ความรวดเร็วและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของบุคคลหรือสถาบันนั้นมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเปนการเฉพาะคราว

 ๑๙) การกําหนดคาตอบแทนของผูดํารงตาํแหนงในคณะกรรมการประสานการดําเนิน
งานดานยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการชํานาญการ (รางมาตรา ๒๓) 
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ก.ย. - ต.ค. ๖๑ ๑๐๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

   กาํหนดใหประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประสานการดาํเนนิงาน
ดานยทุธศาสตรชาตแิละการปฏริปูประเทศ และคณะกรรมการชาํนาญการ ไดรบัคาตอบแทน คาใชจาย 
และประโยชนตอบแทนอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 ๒๐) เลขาธกิารสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ(รางมาตรา ๒๔)    
   กําหนดใหมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ มีหนาที่บริหารราชการของสํานักงาน รับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปน
ผูบงัคบับญัชาขาราชการในสาํนกังาน พรอมท้ังกําหนดใหมีรองเลขาธกิารเปนผูชวยส่ังและปฏบัิติราชการ

 ๒๑) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๒๕ ถึง รางมาตรา ๒๘)
   ๒๑.๑) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม

พระราชบญัญตัพิฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่ดาํรงตาํแหนงอยูในวนักอนวนัที่
พระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคบั ปฏบิตัหินาทีส่ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญตันิี้
ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงต้ังประธานสภาและกรรมการสภาผูทรงคณุวุฒิตามพระราชบญัญัติน้ี 
แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๒๕)

   ๒๑.๒) กาํหนดใหโอนบรรดากจิการ อาํนาจหนาที่ ทรพัยสนิ งบประมาณ สทิธ ิหนี ้
ภาระผกูพนั ขาราชการ พนกังานราชการ ลกูจาง และอัตรากําลงัของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๒๖)

   ๒๑.๓) บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหถือวาอางถึง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
และขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
แลวแตกรณี (รางมาตรา ๒๗)

   ๒๑.๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตติามประกาศพระราชโองการ เรือ่ง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
พทุธศกัราช ๒๕๕๙ ทีใ่ชอยูในวนักอนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั ใหถือวาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และใหยังคงใชไดตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รางมาตรา ๒๘)
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